
Strategisk plan 
Vårdsamverkan Skaraborg 2022–2024 
Inledning 
Vårdsamverkan Skaraborg är en arena för samverkan mellan region och 
kommun i frågor som rör vård, stöd, omsorg och skola. Tillsammans 
verkar vi för att den enskilde ska uppleva en god hälsa och en 
sammanhållen vård och omsorg när hen är i behov av insatser från båda 
huvudmännen.  

För att lyckas med detta krävs ett gemensamt ansvar och strukturella 
förutsättningar. Vårdsamverkansarenan ska möta upp den 
länsgemensamma ledningsstrukturen för att säkerställa en jämlik vård och omsorg i hela länet och 
vara ett stöd för stärkt samverkan på lokal nivå.  

Arbetet i Vårdsamverkan är ett ständigt pågående arbete som utvecklas genom goda relationer, tillit 
och förtroende mellan olika parter och verksamheter hos de två huvudmännen. Vi tar ansvar för en 
aktiv dialog och bidrar med vår kompetens för att stärka förutsättningarna till samverkan. 

I Skaraborg är det vår målsättning att se möjligheterna bortom organisatoriska gränser och verka 
för gemensamma lösningar så att den enskilde kan ges förutsättningar för en god hälsa samt få det 
stöd hen behöver. 

Syfte 
Den strategiska planen ska vara ett stöd för Vårdsamverkan Skaraborg och ange riktningen för det 
fortsatta arbetet och utvecklingen av de gemensamma vård-, stöd- och omsorgsinsatserna.  

Planen utgår från ”Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård”* för att vi ska ha en 
aktiv och ansvarstagande roll i omställningsarbetet samt följa och implementera våra 
länsgemensamma överenskommelser.  

Med planen som stöd ska arbetet organiseras och formaliseras så att det stödjer omställningen och 
säkerställer den enskildes behov av vård-, stöd- och omsorg med ett personcentrerat arbetssätt.  

*Färdplan, länsgemensam strategi för god och nära vård – remissversion framtagen av VGR och VästKom på 
uppdrag av SRO, beslut fattas under våren 2022

https://www.vardsamverkan.se/pagaende-uppdrag/fardplan-nara-vard/


Förutsättningar 
Vårdsamverkan Skaraborg har i uppdrag att formera sig på ett sådant sätt att vi stödjer syftet med 
vårt gemensamma samverkansarbete, möter Skaraborgs geografiska och organisatoriska 
förutsättningar samt ytterst alltid arbetar för att den enskilde ska uppleva våra insatser som 
professionellt sammanhållna. Det förutsätter en god kännedom om varandra och ett ansvarstagande 
engagemang i ledarskapet. 

Ledning och dialog har stor betydelse för att skapa mod, vilja och uthållighet hos chefer och 
medarbetare i de förändringar som krävs. 

Strukturen ska bygga på tydliga uppdragshandlingar utifrån syfte och målgrupper och hållas samman 
av styrgruppen. Det operativa arbetet för samverkan på delregional nivå utförs av processtöd och 
koordinatorer. Uppdrag, omfattning och resurssättning av dessa roller utgår från dialog och 
överenskommelse i styrgruppen.  

Målgrupp 
Vårdanalys* har tidigare uppskattat att cirka en miljon människor i Sverige 
behöver insatser från flera aktörer, samtidigt som de har nedsatt förmåga att 
själva samordna sitt stöd, sin vård och omsorgsinsatser. Översatt till 
Skaraborgs invånare berör detta ca 27 000 personer med en komplex 
problematik.  

Därtill ska vi utifrån ett proaktivt och hälsofrämjande synsätt möta upp enskilda individer i god tid 
och stärka deras förutsättningar till god hälsa och ett gott stöd i den tillvaro de befinner sig i.  

Vi arbetar i samverkan för de som har behov av insatser från båda huvudmännen och där en 
samordning behöver ske för att rätt insatser ska komma till stånd i rätt tid och av rätt verksamhet. 

Prioriterade målgrupper är: 

• Barn och Unga
• Äldre
• Personer med psykisk funktionsnedsättning samt missbruk och beroende

Prioriterade områden 
Till stöd för arbetet med våra prioriterade områden utgår vi från beskrivningen av förändrade 
arbetssätt i Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård. Arbetet ska genomsyras av ett 
hälsofrämjande förhållningssätt utifrån våra målgruppers behov och förutsättningar. 

Förebyggande insatser – vi arbetar aktivt med att utveckla tidiga insatser för att stärka den enskildes 
hälsa och resurser för ett gott liv. Tillsammans kan vi identifiera områden för samverkan där en 
gemensam och proaktiv insats minskar behovet av vård, stöd och omsorgsinsatser. 

Styrdokument – för att säkerställa en jämlik vård och omsorg är det vårt uppdrag att implementera 
länsgemensamma överenskommelser och riktlinjer på ett sådant sätt att förankring sker på 
verksamhetsnivå där arbetet ska gynna den enskilde. 

Personcentrerade arbetssätt – vi ska arbeta för att öka den enskildes delaktighet i hens vård, stöd 
och omsorgsinsatser genom en systematik i våra arbetssätt. En del i detta är att stärka och utveckla 
arbetet med samordnad individuell plan (SIP). 



Läkarmedverkan – är en del i Hälso- och sjukvårdsavtalet som ska stärka och främja samverkan och 
samarbete mellan parternas vårdgivare.  Vi utvecklar teamarbetet över organisatoriska gränser för 
de patientgrupper som ingår i kommunernas hälso-och sjukvårdsansvar enligt 12 kap. 1 § hälso- och 
sjukvårdslagen, HSL, (2017:30).  

Vårdövergångar – vi stärker samordningen mellan huvudmännen för att trygga den enskilde och 
säkerställa att hens behov tillgodoses. Det sker genom dialog och gemensamt utformade processer 
samt följsamhet till de riktlinjer och överenskommelser på läns- och delregional nivå som specifikt 
stöder detta arbete. 

Kompetens och kunskapsstyrning – vi lär av varandra och överför kunskap som möjliggör en god och 
nära vård utifrån den enskildes behov och där hen befinner sig. Arbetet med kunskapsstyrning i 
samverkan* ska implementeras som stöd i utvecklingen och kvalitetssäkringen av vårt gemensamma 
arbete. 

Uppföljning och analys av arbetet i Vårdsamverkan 
Organisationsstruktur och uppdragshandlingar utgör basen för att följa och analysera det 
gemensamma arbetet. Samtliga samverkansgrupper och arbetsgrupper ska ta fram handlingsplaner 
med tillhörande målformuleringar och mätbara indikatorer som möter den strategiska planen. 

Halvårsvis redovisar ordförande för respektive gruppering hur arbetet fortgår utifrån 
handlingsplanen samt lämnar en årsrapport till styrgruppen. Till stöd för detta arbete finns utsedda 
processtöd och koordinatorer. 

Vi följer länsgemensam rutin (länk) för hantering av avvikelser via MedControl PRO i samverkan. 
Rutinen säkerställer att kontinuerlig analys av avvikelser sker och används för ett systematiskt 
förbättringsarbete, kunskapsutveckling och lärande i samverkan på alla nivåer.  

I arbetet med uppföljning och analys är styrgruppen ett stöd för fortsatt dialog om utvecklings- och 
förbättringsarbete. Vid behov kan frågor lyftas vidare till PSS för att utröna om det finns områden där 
hinder behöver undanröjas eller möjligheter skapas med stöd av politiska beslut. 

Antagen av PSS och Vårdsamverkan Skaraborg styrgrupp 211124 
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